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REGULAMIN KONKURSU „PATRONI ROKU 2022” 

§ 1

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka 

Kuronia w Warszawie. 

§ 2

Celem konkursu jest: 

 upamiętnienie Patronów roku 2022 (patrz § 7) – osobistości szczególnie ważnych za

zasługi i ich znaczenie dla naszego kraju.

 rozwijanie czytelnictwa wśród młodzieży oraz ich uzdolnień, kreatywności

i umiejętności.

 promocja zasobów Biblioteki Szkolnej, zwłaszcza nowości wydawniczych.

§ 3

Konkurs jest adresowany do uczniów CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia w 

Warszawie. 

§ 4

Terminy konkursu: 
 Rozpoczęcie konkursu: 1.09.2022 r.

 Termin składania prac: 10.12.2022 r.

 Jury oceni prace do 10.01.2023 r.

 Zakończenie konkursu i ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się

27.01.2023 r.

§ 5

W konkursie może uczestniczyć każdy uczeń. Udział w konkursie jest dobrowolny. Pracę 

należy przygotować indywidualnie. 
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§ 6

Informacje o konkursie i jego przebiegu będą umieszczane na stronie internetowej szkoły 

https://lokuronia.edu.pl oraz biblioteki https://biblioteka119.pl. 

§ 7

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pracy, której inspiracją będzie wybrany 
przez Sejm i Senat RP Patron roku 2022, a więc jeden z poniższych: 
 Romantyzm Polski

 Maria Grzegorzewska

 Maria Konopnicka

 Ignacy Łukasiewicz

 Józef Mackiewicz

 Wanda Rutkiewicz

 Józef Wybicki

 Władysław Bartoszewski

 Bronisław Geremek

 Bruno Schulz

Formą pracy konkursowej może być: 
 rozprawka

 esej

 inna forma literacka

 praca plastyczna

 fotografia

 praca w technice cyfrowej

 dowolna forma audio-wizualna

W przygotowaniu pracy należy wykorzystać dowolne źródło z Biblioteki Szkolnej, w tym 

celu na stronie internetowej zostanie opublikowana bibliografia dostępnych źródeł. 

Dla niezdecydowanych publikujemy przykładowe tematy do wyboru: 
1. Józef Wybicki - marzyciel, czy racjonalista? Oceń szanse Polaków na niepodległość.

2. Ignacy Łukasiewicz - twórca światowego przemysłu naftowego. Oceń wkład Polaków w

światową myśl technologiczną w XIX wieku.

3. Rola autorytetów w życiu człowieka (rozpatrz na podstawie wybranej postaci: Władysław

Bartoszewski lub Bronisław Geremek).

https://lokuronia.edu.pl/
https://biblioteka119.pl/


3 

§ 8

Warunki udziału w konkursie: 
Zgłoszenie do udziału w konkursie odbywa się poprzez złożenie w Bibliotece Szkolnej pracy 

konkursowej w wyznaczonym terminie wraz z bibliografią oraz oświadczeniem o udzieleniu 

licencji niewyłącznej na prawa autorskie majątkowe.  

§ 9

Pracę oceni jury w składzie: 
 pani Beata Jakubowska

 pani Elżbieta Sadowska

 pani Jolanta Tulibacka

według następujących kryteriów: 
 zgodność z tematem konkursu

 kryterium merytoryczne, zapoznanie się ze źródłami, wiedza, którą uczeń z nich 

uzyskał i przekazuje innym za pośrednictwem swojej pracy

 pomysłowość, atrakcyjność opracowania

 poprawność językowa i stylistyczna

 poprawność wybranej formy przekazu

 estetyka pracy

 poprawność załączonej bibliografii

Za spełnienie każdego z powyższych kryteriów jury przyzna od 1-5 punktów. Autorzy 

najlepszych prac zostaną wyróżnieni nagrodami za I, II i III miejsce. Jury może także 

przyznać wyróżnienia.

§ 10

Fundatorem nagród jest CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia 

i Rada Rodziców przy CXIX Liceum Ogólnokształcącym im. Jacka Kuronia  

w Warszawie. 

§ 11

Organizator zastrzega sobie prawo do: 
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 zmiany terminów konkursu

 zmiany zapisów w regulaminie

 opublikowania prac na stronie internetowej szkoły i biblioteki

oraz podanie nazwisk autorów.

§ 12

Prace konkursowe nie będą zwracane, przechodzą na własność organizatora 

i mogą być przez niego wykorzystywane zgodnie z oświadczeniem o 

udzieleniu licencji na prawa autorskie majątkowe (zał. nr 1).
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